ASSOCIAÇÃO DE TEATRO EXPERIMENTAL DE FEITOS
Rua do Centro Cívico, n.º 107
4750-444 Feitos

Plano de Atividades para o ano 2015
Atividade

Teatro no Centro Cívico

Realização de
Espetáculos de Teatro

Aeróbica/Zumba

Festival de Teatro
Popular
(Coorganização)

Comemoração do Dia
da Criança
Peddy Paper
Participação no Festival
de Teatro de Barcelos

Festa de Natal

Objetivos
- Promover espetáculos de cariz teatral para o
público feitense;
- Dar a conhecer o trabalho de outros grupos de
teatro, com especial destaque para grupos
barcelenses;
- Divulgar o trabalho do grupo de teatro da ATEF
junto da população de outras freguesias;
- Promover a troca de experiências entre os
elementos do grupo de Teatro e outros grupos de
teatro;
- Proporcionar à população feitense a possibilidade
de praticar exercício físico, promovendo um estilo
de vida saudável;
- Dinamizar a divulgação do teatro popular de
Barcelos pelo concelho, através da itinerância dos
grupos participantes;
- Promover espetáculos de cariz teatral para o
público feitense;
- Comemoração do Dia do Teatro;
- Incentivar a criatividade dos mais jovens;
- Fomentar um estilo de vida saudável das crianças
através da prática d exercício físico;
- Dar a conhecer locais de interesse da freguesia;
- Fomentar a descoberta da freguesia e o espírito
competitivo;
- Divulgar o trabalho realizado pelo Grupo de
Teatro da ATEF
- Mostrar os talentos das crianças e jovens da
freguesia;
- Incentivar a criatividade dos mais jovens;
- Promover um espetáculo de carácter cultural
para a população em geral;

Calendarização

Ao longo do ano

Ao longo do ano

Ao longo do ano

Março

Junho

Agosto
Setembro/Outubro

Dezembro

Um dos maiores objetivos da associação é apoiar a população feitense nas mais diversas atividades
existentes da freguesia pelo que, ao longo do ano, as instalações do Centro Cívico são cedidas:
- a outras associações, quando solicitado, para apoio às atividades que promovem;
- à Catequese Paroquial, para realização de sessões e para reuniões de preparação da mesma.

